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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU    
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: 

primariabozioru@yahoo.com 
           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 ;   Nr.4.264/27.12.2022 

 
  

   

                    
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi  27 decembrie 2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 10,00 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru 
data de 27 decembrie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr. 152/21.12.2022, emisă în temeiul art. 134 alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștință 
locuitorilor Comunei Bozioru prin afișare la sediul Primăriei comunei Bozioru și pe pagina 
de internet a instituției, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare, au fost puse la 
dispoziția consilierilor locali, odată cu convocatorul transmis. 

În baza prezenței înregistrate de consilierii locali în evidența ținută de secretarul 
general al comunei sunt prezenți la ședință 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat doamna consilier local Dincă Luisa. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin, secretarul general al comunei dna. Mirela OPREA şi 
contabilul instituţiei domnul Chircu Ortensiu. Din partea cetăţenilor participă la şedinţă 
doamna Şerban Simona. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Spătaru Marian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care este 
aprobată cu 8  voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

        2.Proiect de hotărâre privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău  
a  impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor aplicabile în 
anul 2023, stabilirea  rangului şi zonarea în cadrul localităţii; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului anual de achiziţii publice 
la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2023 privind aprobarea  
Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
pentru  anul 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          4.Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
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          5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI 
LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii 
nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin;  

          6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          7.Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bozioru, judetul Buzău în anul 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

           8. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind 
activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna 
Bozioru este membru asociat; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          9.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea reţelei  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire, a caietului 
de sarcini și a contractului de închiriere, în vederea închirierii imobilului Şcoala 
Izvoarele, proprietatea publică  a comunei Bozioru, judeţul Buzău. Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
        11. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea Documentatiei de    
Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici aferenti 
obiectivului de investitie ,,Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna 
Bozioru, judetul Buzau” ; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

     12. Proiect de hotărâre pentru  alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: 
Ianuarie 2023 - Martie 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

      13. Alte probleme ale activității curente. 
       

Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi, se dă citire procesului verbalal şedinţei 
anterioare, care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi. 

Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 

        Proiect de hotărâre: privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău  a  impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor 
aplicabile în anul 2023, stabilirea  rangului şi zonarea în cadrul localităţii; Iniţiator 
: primar Grigore Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

Avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local date în termenul legal sunt  
prezentate de   doamna secretar general al comunei.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Domnul primar ţine să precizeze că taxele şi impozitele pentru anul 2023, vor 

rămâne la nivelul lui 2022, indexate conform legii cu rata inflaţiei de 5,1%, cu excepţia 
taxei de salubritate care s-a mărit, deoarece RER Buzău a mărit preţul pentru ridicarea 
gunoiului. După cum s-a văzut, persoanele fizice vor plăti în 2023, 10 lei /persoană dar 
nu mai mult de 4 persoane, de la 7 lei/persoană cât a fost anul acesta, casele de vacanţă 
rămân tot la 100 lei/an, iar societăţile comerciale vor plăti 70 lei/lună. 
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Domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion, face o propunere către consiliul local, 
referitor la taxa de salubritate a societăţilor comerciale, să fie stabilită la 60 de lei/an, cu 
o creştere în procent egal cu cea a  persoanelor fizice. 

Domnul primar precizează că nu are nimic împotrivă, propunerea domnului 
consilier fiind votată cu 8 voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul primar informează, că după sarbători împreună cu domnul viceprimar, vor 
merge din casă în casă, să împartă saci cetăţenilor pentru colectarea gunoiului şi pentru 
a face o campanie de informare şi conştientizare a acestora de a colecta gunoiul separat. 

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
46 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: privind aprobarea  Programului anual de achiziţii publice la 
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2023 privind aprobarea  
Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
pentru  anul 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

     Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

       Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Domnul primar informează că prin acest program  anual, au fost prinse toate 

achiziţiile necesare de la nivelul instituţiei, pornind de birotică, papetărie, servicii 
cadastru, arhivare, utilităţi, piese de schimb şi multe altele, aşa cum a fost prins în anexa 
la proiectul de hotărâre, pentru o bună desfăşurare a activităţii instituţiei. 

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
47 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
         Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 

primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

        Raportul de specialitate este prezentat de contabilul instituţiei, care propune 
rectificarea bugetului local, în urma alocarii sumei de 50.000 lei din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, sumă ce 
va fi utilizata pentru finantarea investitie ,,Modernizare D.C 85 si D.C 89”  şi ca 
urmarea  încasarii suplimentare a sumei de 16.890 lei din impozitul pe venit. 

        Avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local date în termenul legal sunt  
prezentate de   doamna secretar general al comunei.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
48 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  
DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul 
comunei Bozioru, aferente anului 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin;  
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        Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Domnul consilier Spătaru Marian, se adresază domnului viceprimar, în legătură cu 

persoanele apte de muncă, să gestioneze mai bine aceste lucrări şi să îi pună la muncă 
persoanele apte să presteze lucrări de interes local. 

  Domnul viceprimar îi răspunde că aceste persoane sunt invitate lunar să îşi 
presteze orele, dar că mulţi nu vin, şi că aceştia nu işi primesc banii, fiind suspendaţi 
din plată. 

Domnul consilier Văcăroiu Marius consideră că primăria ar trebui să intervină cu 
cei de la  ajutor social,  şi la cimitire, iar referitor la preotul de la Găvanele, care încasează 
miliarde, ar trebui să facă gardurile care stau să cadă. 

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
49 din 27.12.2022. 

 Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

         Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
50 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bozioru, judetul Buzău în anul 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

        Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot. 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
51 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 8 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este 
membru asociat; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

        Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
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         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
52 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: pentru  aprobarea reţelei  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
53 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 10 din ordinea de zi. 

      Proiect de hotărâre: pentru  aprobarea documentatiei de atribuire, a caietului de 
sarcini și a contractului de închiriere, în vederea închirierii imobilului Şcoala Izvoarele, 
proprietatea publică  a comunei Bozioru, judeţul Buzău. Iniţiator : primar Grigore 
Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Domnul primar îi informează pe domnii si doamnele consilier, că a fost făcută 

evaluarea clădirii ,,Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele”, evaluare făcută de către un expert 
autorizat ANEVAR. A fost stabilită prin aceasă evaluare o chirie minimă de pornire la 
licitaţie,  a imobilului,   de 248 lei/ lună. Totodată precizează că s-a primit de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău avizul, pentru schimbarea destinaţiei şcolii. 

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
54 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 11 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: pentru  privind participarea la Programul privind cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea Documentatiei de    
Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici aferenti 
obiectivului de investitie ,,Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna 
Bozioru, judetul Buzau” ; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

        Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
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Domnul primar precizează faptul că după discuţia cu consultantul acestui proiect, 
suma de 10 miliarde de lei cât este valoarea acestui proiect, va trebui achitată de către 
primărie, după care Ministerul Mediului ne va deconta suma.  

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
55 din 27.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 12 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: pentru  alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: 
Ianuarie 2023 - Martie 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

        Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

         Raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate sunt prezentate de 
doamna secretar general a comunei. 

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
56 din 27.12.2022. 

 
Domnul preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt. 
Acesta îl întreabă pe domnul primar de ce anul acesta nu s-au mai pus ghirlande 

pe stâlpi, ar fi fost ceva frumos. 
Domnul primar îi răspunde domnului consilier Spătaru Marian, că ar fi fost 

întradevăr frumos, dar ghirlandele vechi nu mai funcţionează, a dorit să achiziţioneze 
altele dar din păcate costul lor se ridica la câteva zeci de mii de lei şi din această cauză 
s-a renunţat. 

Domnul consilier Spătaru Marian se adresază doamnei secretar, cu rugămintea de 
a i se pune la dispoziţie, aşa cum a solicitat şi în celelalte şedinţe, un tabel cu persoanele 
care plătesc gunoiul şi apa şi cu rău platnicii, dar că nu a primit nimic până în prezent. 

Doamna secretar general precizează că nu dumneaiei se ocupă de facturile la gunoi 
şi apă, dar o să discute la compartimentul taxe şi impozite să i se pună la dispoziţie datele 
solicitate. 

Domnul consilier Spătaru Marian, în încheiere urează tuturor, un an nou fericit şi 
să fim mai buni. 

Domnul primar, de asemenea în încheiere se adresază domnilor şi doamnelor 
consilieri, fiind ultima şedinţă din acest an, le urează acestora un an nou cu multă 
sănătate şi le mulţumeşte pentru colaborarea bună avută în acest an. 

Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 
declară lucrările şedinţei închise. 

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar General Comună, 
  SPĂTARU MARIAN        OPREA Mirela 
                                                                                                                                                
 
  ………………………………                                             ……………………. 


